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Μάρτιος 2009 Δίκτυο Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής 

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
 
 
 
Ο ΣΕΒ και η Γενική Γραμματεία Ισότητας, σε συνεργασία και με 
τις άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, το ΕΒΕΑ και το Ελληνικό 
Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υπέγραψαν τον 
Ιούνιο του 2006, Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας για την προώθηση 
ίσων ευκαιριών για γυναίκες και 
άνδρες στις επιχειρήσεις, το οποίο 
είχε στόχο την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση των εργοδοτικών 
οργανώσεων και κατά συνέπεια 
των επιχειρήσεων, σε ζητήματα 
ισότητας ευκαιριών.   
 
Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας, τα 
συμβαλλόμενα μέρη:  
 
Α. Αναγνωρίζουν από 
κοινού ότι: 
1. Η εργασία των γυναικών 

συνιστά παράγοντα 
κοινωνικής συνοχής και 
οικονομικής ανάπτυξης. Η 
οικονομική τους ενδυνάμωση 
και η εναρμόνιση 
επαγγελματικής και 
οικογενειακής – προσωπικής ζωής τέθηκαν ως βασικοί 
άξονες προτεραιότητας του Χάρτη Πορείας της Ε.Ε. για την 
ισότητα των Φύλλων για το διάστημα 2006 – 2010. 

 
2. Με δεδομένο ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα 

το 52% του πληθυσμού της, η ένταξη και η παραμονή τους 
στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική δραστηριότητα, 
συνιστούν όρο για την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων 
στη Χώρα. 

 
3. Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δεσμεύτηκαν σ’ ένα 

«Πλαίσιο Δράσεων για την προώθηση της Ισότητας των 
Φύλων», προωθώντας και συμβάλλοντας στο σχεδιασμό και 

τη διάδοση κατάλληλων πρακτικών και δράσεων σε εθνικό, 
κλαδικό, τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

 
4. Η ευθύνη για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών 

στην εργασία και την ισότητα στην επαγγελματική ζωή 
ανήκει από κοινού στην Πολιτεία, στους συντελεστές της 
παραγωγής και στην κοινωνία των πολιτών. 

 
Β. Διαπιστώνουν ότι βρίσκονται σήμερα ενώπιον σημαντικών 
εξελίξεων και προκλήσεων στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό 
και επαγγελματικό περιβάλλον, που επηρεάζουν τη θέση των 
γυναικών στην οικονομία και την εργασία και απαιτούν ριζική 
αναθεώρηση των γενικότερων αντιλήψεων για το ρόλο της. 

 
Γ. Λαμβάνουν υπόψη ότι: 
1. Η Χώρα μας δεσμεύτηκε για 

αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των γυναικών 
από 46,2% που φθάνει 
σήμερα, στο 51% έως το 
2010, (ο κοινοτικός μέσος 
όρος ανέρχεται στο 55,6% και 
ο στρατηγικός στόχος είναι το 
60%). 

 
2. Η συμμετοχή των γυναικών 

στον οικονομικά ενεργό 
πληθυσμό της Χώρας 
βελτιώνει τη βιωσιμότητα των 
ασφαλιστικών συστημάτων, 
αντιμετωπίζει την ολοένα 
αυξανόμενη μείωση του 
διαθέσιμου εργατικού 
δυναμικού που παρατηρείται 
στην Ελλάδα λόγω της 
γήρανσης του πληθυσμού, 
συμβάλλει στην άνοδο του 
οικογενειακού εισοδήματος. 

 
3. Η προώθηση πολιτικών ίσων ευκαιριών ανδρών και 

γυναικών στις επιχειρήσεις αλλά και στο δημόσιο τομέα, 
οδηγεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Χώρας. 

 
4. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η μητρότητα και η 

πατρότητα, πέρα από κοινωνική ανάγκη, είναι ένας 
προσωπικός αλλά και συλλογικός πλούτος, που αν 
εναρμονισθεί κατάλληλα με την εργασία, επιστρέφει ως 
προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση. 

 

Ενέργειες που συμφωνήθηκαν: 
 
 Έρευνα και σχετική μελέτη, η οποία θα 

καταγράφει τη διακριτική αντιμετώπιση ανδρών 
και γυναικών. 

 Δράσεις για την ενίσχυση και την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας των γυναικών. 

 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
μελών τους για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και 
τις εξελίξεις στον τομέα της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 

 Παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στοιχείων.  
 Δράσεις ευαισθητοποίησης των μελών τους 

προκειμένου ν’ αυξηθεί η συμμετοχή των 
γυναικών στις θέσεις ευθύνης. 

 Μέτρα αναπλήρωσης κατά τη διάρκεια χρήσης 
αδειών μητρότητας και μέτρα συμφιλίωσης 
οικογένειας και εργασίας. 

 Νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας σε 
μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.
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5. Η υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών με στόχο τις ίσες 
ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους έχει τα 
ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
• Προσελκύεται το καλύτερο εργατικό δυναμικό. 
• Αυξάνεται η προσωπική ικανοποίηση των γυναικών από 

την εργασία. 
• Αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής και των δύο φύλων. 
• Προσφέρονται νέες ευκαιρίες στην επιχείρηση. 
• Επιτυγχάνεται διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού. 

 
Δ. Συναποδέχονται και δεσμεύονται  να προβούν σε μια 
σειρά από συντονισμένες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην 
καταγραφή, τη συνειδητοποίηση και εν τέλει την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της άνισης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
στην πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και σε ορισμένα 
επαγγέλματα, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εξέλιξη, στα 
επίπεδα αμοιβών και εν γένει τους όρους εργασίας. 
 
 
 
 
 
 
Α) Έρευνες – μελέτες καταγραφής αντιμετώπισης ανδρών και 
γυναικών ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση και τους 
όρους εργασίας.  
 
1. Συγκριτική μελέτη καλών πρακτικών και των δημοσίων 

πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε.   
2. Συλλογή νομοθεσίας με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για 

την ισότητα των δύο φύλων στο ευρύτερο περιβάλλον 
απασχόλησης.  

3. Έρευνα σε στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, για τη 
μελέτη των αντιλήψεων και των στάσεών τους, σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών & 
πρακτικών για την ισότητα των φύλων.  

4. Μελέτη διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας για τις 
προϋποθέσεις, τους όρους εφαρμογής και τα αποτελέσματα 
Κοινωνικού Διαλόγου σε θέματα Ίσων Ευκαιριών στο 
περιβάλλον απασχόλησης.  

 
Β) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση: 
 
• Μηνιαίο Δελτίο Εργασιακών Θεμάτων το οποίο απευθύνεται 

στα μέλη του ΣΕΒ και στο οποίο αναφέρονται όλες οι 
εξελίξεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με το 
θέμα της ισότητας των δύο φύλων στην απασχόληση.  

• Σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EQUAL στην Αθήνα και την Περιφέρεια.  

• Συνεργασία με το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 
και συμμετοχή σε κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων. 

• Ειδική εκδήλωση με θέμα «Ισότητα στην Απασχόληση», με 
στόχο την ανάδειξη των εμποδίων και των προβλημάτων 
στην εφαρμογή της Ισότητας των Φύλων στις επιχειρήσεις, 
στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
καθώς και τη συμβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στην άρση των εμποδίων αυτών. 

 
Γ) Νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας: 
  
Οι κοινωνικοί εταίροι, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και 
αμοιβαίας συνεργασίας, ενσωμάτωσαν ως Παράρτημα στην 
ΕΓΣΣΕ 2008 – 2009 τη συμφωνία πλαίσιο για την τηλε – εργασία, 
η προώθηση της οποίας αναμένεται να συμβάλλει στην 
εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και στην 
ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών.  
 
Δ) Βραβεία: 
 
Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας ανέδειξε 
το θεσμό Επιχειρηματικής Αριστείας «Οι Καλύτερες 5 στις Ίσες 
Ευκαιρίες». 
 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα βράβευσης που έλαβε 
χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και σε πιλοτική βάση, με 
στόχο να εντοπίσει και να βραβεύσει τις επιχειρήσεις που 
εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών στον εργασιακό χώρο και να παρακινήσει, μέσω του 
«καλού παραδείγματος» των βραβευμένων εταιριών, τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να 
βελτιώσουν το επίπεδο της λειτουργίας τους στον τομέα αυτό.  
Τα βραβεία του διαγωνισμού για το 2007, απέσπασαν οι εταιρίες: 
SHELL HELLAS ΑΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INTRACOM 
HOLDINGS, EXODUS, BP HELLAS και MC DONALD’S HELLAS 
ΕΠΕ. 
 
 
 
 
 
 

 

Στη διετία 2006 – 2008 πραγματοποιήθηκαν: 


